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JULEN 1946
Nu ville vi os samle
i Jesu Kristi Navn,
de unge med de gamle
skal løbe ham i Favn.
Han er vor Julegave
vor Glæde, Lyst og Liv,
i ham vi og vil have
vor Juletidsfordriv.

O Jesus, dig at finde
er nu vor fulde Agt,
o, giv os ret i Sinde
at gaa med samlet Magt,
din Krybbe at omringe
med Hjertens L ak og 7ro,
saa Salmerne kan klinge
i hver Mands Hus og Bo.
H. A. Brorson.

5, der ikke kom med.

KÆRE VENNER OG GAMLE ELEVER!
in hjerteligste Hilsen og mine bedste Ønsker for en god
og velsignet Jul sendes Dem alle. Jeg lader Tanken
gaa ud over Landet til Dem alle og ønsker, De alle maa have
det godt, maa kunne samles i Hjemmene, i de gamle Hjem
hos Far og Mor, i de nye Hjem, som De selv har bygget,
og hvor De sikkert prøver at holde Jul saadan, som De selv
har oplevet den allerbedst.
Her i Hadsten har jeg ogsaa holdt Jul de sidste to Aar,
det var nu ikke helt for det bedste. I 1944 turde vi jo ikke
rejse af Frygt for Tyskerne, og de kom jo da ogsaa netop
Juleaften. I 1945 holdt min Søster og jeg Jul her med hin
anden, vi havde det ogsaa godt, men var ikke helt raske, og
for mit Vedkommende havde det en Gulsot i Følge, saa jeg
laa i 6 Uger. Jeg var helt rask i Sommer, men nu fra 1. Okt.
ligger jeg atter med Gulsot, men det kan da forhaabentlig
blive overstaaet inden Jul. I August havde vi den Sorg i mit
Hjem at miste min Bror, og da han og min Søster derhjemme
er ugifte, saa er vort gamle Hjem nu solgt. Der sker et og
andet, vi er kede af, men vi har da haft den Glæde at kunne
holde sammen i saa mange Aar.
Af glædeligt har vi oplevet meget her paa Hadsten. Der
har været helt fuldt af Elever baade ved Vinter- og Som
merkursus, og Skovhytten er helt færdig, der er lavet to
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Vinteren 1945—46.

pæne Værelser i Underetagen, saa der kan bo fem Elever
derovre. Der bor ogsaa to Lærerinder, medens den ene Lej
lighed staar med Esther Sass Møbler; hun er for Tiden i Po
len og hjælpe med Arbejdet under »Red Barnet«. Haven
om Skovhytten ser køn ud, men de nye Garager, Tørvehus,
Cyklehus m. m., der skulde bygges, er først bleven færdig
nu til November. Rasmussen er ved at lave Have ovenpaa
Gementtaget, og jeg tror, det bliver meget pænt; der bliver
Stenhøjsplanter paa Taget, Roser og Berberis ved Siderne,
Græsplænen bagerst, det pynter hele Skolen ud fra Nord
siden, men dyrt har det jo ogsaa været.
Arbejdet er gaaet sin gode, jævne Gang. Her har været
6 Lærerinder, det sparer jo meget paa mine Kræfter (ogsaa
i Vinter). Vi har haft Husholdningsaftenskole, og Hushold
ningsforeningen gaar sin jævne Gang, selv om vi ønsker
mere Tilslutning, <saa er det vel dels Børnene, der skal pas
ses, dels de daarlige Cykler og Biler Folk har, saa de af den
Grund ikke kommer. Medlemstallet er da lige stort endnu,
saa jeg maa vel ikke klage.
Jeg haaber, De alle har det godt i Deres Hjem, at De vil
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besøge os, naar Deres Vej falder forbi. Nu er det jo saadan,
at Vejen ogsaa gaar gennem Luften, det havde jeg dog ikke
troet. Her var 2 norske Jenter sidste Vinter, en sidste Som
mer og en i Vinter. Og i Vinter kommer her ogsaa 4 unge
Piger fra Sydslesvig. Det er første Gang, og vi vil gerne
hjælpe og glæde alle disse unge Piger. Ligeledes har der i
Sommer været mange Gæster, især fra Norge og Holland,
men ogsaa fra Sverrig og Island; det er, som vi kommer hin
anden nærmere nu. Vi har ogsaa haft Besøg af alle de hus
holdningsstuderende fra Kursuset i Aarhus, det var meget
morsomt, og jeg haaber, det bliver en Tradition. — Jeg
nævnte før, at Esther Sass var i Polen i Arbejdet »Red Bar
net«. Fra Juni har hun været ved en Station ved Gdansk;
da var de ca. 40, og hun ledede Madlavningen til alle de
danske; men for et Par Dage siden rejste hun til Syd-Polen,
der er de kun 6, der skal hun lede Madlavningsarbejdet til
5000 Børn, saa der skal da nogle Gryder til, men hun er glad
for Arbejdet, selv om det vel ofte er strengt.
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Af Lærerinder er Frk. Eggert her og leder mit Arbejde,
og Frk. Mikka Christensen har B-Køkkenet. Ellen Astrup er
nu Konsulent paa Falster. I Systuen har vi Dagny Høgh og
i A Birte Digmann og i de smaa Køkkener Esther Jensen.
Til Vask- og Stuepige-Lærerinde har jeg faaet en ny Læ
rerinde Ulla Pontoppidan fra Odder.
Lev nu vel allesammen. Glædelig Jul ønskes Dem alle.
Deres Margrete Pedersen.

KAMMERATSKAB - MEDMENNESKELIGHED
OG NÆSTEKÆRLIGHED
år man begynder på en Skole, et Kursus, en Soldatertjeneste, er der een Ting, man altid venter sig meget
af: Kammeratskabet. Og det er vidt forskelligt, hvad man
forstår ved Kammeratskab. For nogle er Kammeratskab blot
det, at man i Fællesskab kæmper imod Lærere i Skolen, Le
derne af de Organisationer m. m., som man er med i. Vi ved,
hvordan en Skoledreng, der har forsøgt sig med et Nummer
overfor en af Lærerne, under Pukken på Kammeratskabet
ofte vil forsøge at nøde de andre til at holde sammen med
og dele Ansvaret for »Spøgen« med ham. Det kan ikke fra
hans Side kaldes Kammeratskab, modsat derimod, hvis han
intet har forsøgt i så Henseende, og hans Kammerater, når
der bliver spurgt, hvem der er Ophavsmanden alle tager
Medansvar for det begåede og tager Straffen sammen med
»Synderen«. Det er Kammeratskab fra de andres Side. —
Kammeratskab er en Pligt, en uskreven Lov blandt Børn og
mange unge. Den, der vil udmærke .sig på andres Bekost
ning, »Dydsdragonen«, »Fedtsylen«, Stræberen sætter sig selv
udenfor Kammeratskabet. »Skruebrækkeren« gør det samme,
når vi vender os til de mere voksnes Rækker.
Det mest udprægede Eksempel på Kammeratskab op
levede jeg engang som Dreng ved et Idrætsstævne for Spej
dere i Sønderjylland. I en Konkurrence i Spring med mange
Deltagere var en Dreng ved Navn Leif og jeg selv blevet
sidste Kæmper på Valen, en af os måtte løbe af med Me
sterskabet. Vi vil gerne sejre begge to, vi var fra hver sin
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By, og så meget vidste vi, at vore respektive Kammerater og
Venner ventede af os, at vi skulde sejre. Skal jeg i Dag være
helt ærlig, er der vist ikke Tvivl om, at Leif var dygtigst og
burde have vundet Konkurrencen, men det mente jeg ikke
den Gang. Jeg vilde vinde, og i denne Vilje var der utvivl
somt indblandet en Del Nid og lidt Misundelse mod Kon
kurrenten, hvis han skulde løbe af med Sejren. Nu blev det
således, at jeg vandt, men midt i Sejren led jeg et Nederlag
som Kammerat. Leif kom hen og trykkede min Haand og
sagde: »Til Lykke, Mogens!« Det vidste jeg i samme Øje
blik, at det havde jeg aldrig gjort, hvis Leif havde vundet.
Jeg kendte ikke Leif ret meget før den Dag, men nu ved jeg,
at han har givet mig det smukkeste Eksempel på godt Kam
meratskab mellem Drenge.
Nu vil mange sige, at det er noget, der kun kommer
Barneårene ved, der intet har med voksnes Liv at gøre. I
mange Tilfælde er det rigtigt, og saa tror jeg alligevel, at
det at lære Kammeratskab at kende, det virkeligt gode Kam
meratskab, at det kan være med til at lære en noget af det,
som vi — mere eller mindre træffende — har råbt på i disse
År under og efter Krigen, Samfundssind, eller lad os kalde
det bedre: Medmenneskelighed. Ved Menneskelighed for
stås der mange forskellige Ting, men først og fremmest det,
at mit Medmenneske er givet mig fra Skabelsen. »Det er
ikke godt, at Mennesket er ene, jeg vil give ham en Med
hjælper, der skal være hos ham.« Kender man til Medmenneskelighed, så ved man, at vi Mennesker aldrig kan
gøre en Gerning, som kun kommer mig selv ved, at hvert
lille Ord og hver lille Gerning fra min Side er med til at
øve Indflydelse på andre, og hvert lille Ord og hver nok så
lille Gerning fra andre Menneskers Side, som jeg måtte
komme i Forbindelse med, er med til at øve Indflydelse på
mig. Kender man Medmenneskelighed, så kender man også
Samfundssind, o: ved man, at vi, som der står over Døren
til en af vore store Opdragelsesinstitutioner: Hjælpes ad.
Hvor kunde man ønske Verden af i Dag mere Medmenne
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skelighed. Velgørenhed er der meget af, men til Medmen
neskelighed hører også Tillid. Hvor mangler vi Tillid til
hinanden i 1946 såvel politisk som social og økonomisk Til
lid. Denne Tillidskrise kan være en af Årsagerne til en ny
Krig, der meget nemt bliver værre end alle tidligere. Eller
tænk på Raceforfølgelserne, en Fornægtelse af Medmenne
skeligheden blot på Grund af en anden Afstamning end den,
vi selv er ud af. Hitler forsøgte i store Taler at tvinge det
tyske Folk til »tysk Medmenneskelighed og tysk Samfunds
sind«, alene ved at sætte Ordet tysk foran som Adjektiv har
han fornægtet Medmenneskeligheden, og Nazismen viste det
jo også, men mest ved Jødeforfølgelsen, at den ikke vidste,
hvad Medmenneskelighed var.
Til Medmenneskelighed hører også dette, at vi har An
svar for hinanden i Samfundet, Ansvar overfor det, at vi
hver på sit Sted og sit eget Arbejde gør sin Pligt, ikke blot
for min egen Skyld, men også for Samfundets og Folkets
Skyld. Marcus Lauesen fortæller i sin Bog: »En Mand går
bort fra Vejen« (Medmenneskelighedens Vej) om en Mand,
der sidder i et Fængsel og anklager sig selv for Mord på sin
yngre Broder, fordi han engang som stor Dreng eller halv
voksen mistede ham. Broderen var lille og havde svage Ben.
En Dag, da de var ude sammen, begyndte det at regne, de
vil skynde sig ind i Hus, og som så ofte før siger den store:
Hvem kommer først? Med den Tanke at lade den lille og
svage komme først, »men pludselig farer Ondskabens Djæ
vel i mig. Jeg springer forbi ham og vælter ham i Farten,
ser på ham og siger flot: Jeg kunde ikke gøre for det. Jeg
så hans lidende Blik, det har fulgt mig siden. Jeg var ham
ikke Broder nok,« slutter han sin Anklage. Denne Mand
følte et tungt Ansvar, fordi han svigtede Medmenneskelig
heden. Gid vi alle måtte forstå vort Ansvar på samme
Måde!
Nu vil mange sige: »Er det ikke Kærlighed til Næsten,
det her drejer sig om?« Nej, det er ikke det samme. Be
grundelsen er en anden. Kærlighed til Næsten har ikke sin
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Begrundelse i Folket eller Samfundet, men i Guds Bud.
Medens der findes Mennesker, der virkelig er medmenneske
lige, findes der kun eet Menneske, der har opfyldt Budet om
at elske sin Næste som sig selv, Jesus af Nazareth. Men lige
fuldt er det Guds Vilje, at vi i Kærlighed skal ofre os helt
for vor Næste. Sådan lød det til den rige unge Mand: »Sælg
alt hvad du ejer og giv det til de fattige, og kom så og følg
mig.« For ham var det umuligt, »men for Gud er alt mu
ligt«. Sådan lød det til Disciplene, da de hørte Beretningen
om den barmhjertige Samaritan. Skal vi ikke også ofre os
for de foragtede Samaritanere. Skal vi se op til disse 2. Kl.s
Mennesker o. s. v.? var utvivlsomt Disciplenes Tanke. Gjorde
de det? Nej! Gør vi det? Nej! Og alligevel siger Jesus:
Gak du hen og gør ligeså. Gå hen og offer dit Liv om det
skal være for din Næste. Det er Kravet. Og vi siger med
Disciplene og den unge Mand, at det er umuligt for os. Ja
for os! Men for Gud er alt muligt.
Skal vi ønske noget for Hadsten Husholdningsskole, skal
det være dette, at alle, som bliver Elever her, må opleve
Kammeratskabet, så det kan blive et Minde, der kan hjælpe
os til at blive og være Medmennesker i vort Samfund, hjælpe
os til at gøre vor Pligt imod Land, Folk og Samfund dér
hvor vi — du og jeg — nu har vort daglige Arbejde. Og
endelig, at det også må høres her, at der er noget endnu
større, der har Krav på os og hele vort Liv, nemlig ham, for
hvem alt er muligt.
Mogens Barfod.

UNGDOMSSINDET
en kendte norske Biskop Berggrav er ikke blot en varm
og uforfærdet Patriot, hvis ranke og modige Holdning
overfor Besættelsesmagten vakte Beundring ogsaa her i Lan
det; men han er tillige en lærd Mand, der navnlig i sine
yngre Aar studerede det menneskelige Sjæleliv og skrev
Bøger om psykologiske Emner. I en af disse bestemmer han
Ungdommens Sjæleliv paa den Maade, at det, der kende
tegner det unge Sind, er, at der her findes »en grænseover
skridende Tendens«. Hermed mener han, at det særlige for
Ungdom er, at de er i Vækst og under Udvikling. Denne
grænseoverskridende Tendens ytrer sig i, at man i de Aar
higer ud over sig selv og billedlig talt søger at rykke Telt
pælene videre ud. Denne Livstrang, som det jo dybest set
er, viser sig f. Eks. i Udlængslen, der jo er saa typisk for
Ungdom. De fleste unge kender i Perioder til som Arne at
længes »over de høje Fjelde« og kan føle Hjemstavnen som
noget knugende.

D

Skal denne Mur mine Tanker slaa
saadan med Sne, Is og Rædsel staa ....

Det er i Pagt med det dybeste i Ungdomssindet, at man
gerne vil ud at se de fjerne Horisonter, der randes af blaa
Bjerge, og det er lykkeligt, naar Ungdom faar sin Udlæng
sel stillet og oplever Sindets Befrugtning ved Mødet med
den store Verden. Nu da Portene til de fremmede Lande
atter er slaaet op, gælder det om, naar Lejlighed gives, at
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rejse til Udlandet baade for sin Dygtiggørelses og for sin
personlige Udviklings Skyld.
Den grænseoverskridende Tendens ytrer sig imidlertid
ikke blot i Udlængslen, men ogsaa i Trangen til at lære
noget. Hos al vaagen Ungdom er der en Trang til Dygtig
gørelse. De unge, der er noget ved, føler nemlig, at de slet
ikke er dygtige nok endnu, men trænger til at lære saa meget.
Denne indre Utilfredshed med sig selv er noget af det værdi
fuldeste i det unge Sind. — Naar man piller Barken af et
Træ, saa kommer man, inden man naar til Veddet, til det
slimede Lag, der kaldes Vækstlaget. Det er her, Træet vok
ser i Bredde, ved at Aarringe afsættes. Saadan er den indre
Utilfredshed billedlig talt Sindets Vækstlag. Saa længe man
endnu ikke er faldet til Ro i Selvtilfredshed, er der Forjæt
telse over et Menneske.
Det værste, man kan sige om en ung Mand eller Kvinde,
er, at de er »færdige«, og at de paa alle Maader synes, at
de er, som de skal være. Naar man nemlig er saa inderlig
tilfreds med sig selv og ikke længere har noget at lære af
nogen, saa har man slaaet en Bom i for sin egen Udvikling;
men hvor der endnu er en gærende Uro i Sindet, der kan
det ske, som Bjørnson synger, at
hvor der er gærende Kræfter,
skyder det Aaret efter.

Det er denne Trang til Dygtiggørelse, der driver Ung
dom paa vore Skoler, og det er en Lykke, at vi lever i et
Land, hvor der findes saa mange Ungdomsskoler, der kan
imødekomme denne Trang. Grundtvig, der som bekendt har
staaet Fadder til de fleste Ungdomsskoler her i Landet, har
i en Morgensang, skrevet til Mariboes Skole 1833, givet et
godt Motto for alle Ungdomsskoler, naar han siger:
Ord i Mund og Skrift i Bog
skal vor Ungdom lære,
ret at bruge Kraft og Sprog,
Livet til Guds Ære.
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Det er af stor Betydning, at Ungdom lærer at elske
Modersmaalet, saa de lærer »ret at bruge Kraft og Sprog«.
Nu kendte Grundtvig jo ikke Husholdningsskoler; men mon
ikke »den gamle« vilde have nikket bifaldende til denne
ægtefødte Datter af Højskolen, hvor man i Fædrenes Aand
prøver at dygtiggøre unge Kvinder til deres fremtidige Kald
som Husmødre, og mon ikke han godt til »Ord i Mund og
Skrift i Bog« vilde have føjet »Mad paa Bord« til det, som
vor Ungdom skal lære.
Vi er under Besættelsen Gang paa Gang blevet mindet
om, at vi skal være med til at bygge Fremtidens Danmark
op, og at vort Land først og fremmest hviler paa de gode
Hjem. Det er da en saare fortjenstfuld Gerning at være
med til at aabne unge Kvinders Øjne for, hvilken stor Ind
sats de kan øve i Hverdagen ved at blive gode Hustruer og
Mødre og skabe et af de Hjem, hvorom vi synger:
Et enkelt Hjem bar saa tit et Land,
naar ud det sendte dets Frelsermand,
og mange Tusind af Hjem det var,
som Landet frelst ifra Slaget bar.
(Bjørnson.)

Det er de færreste af os, der kommer frem paa de an
svarsfulde Poster, hvor man bliver medbestemmende for
Land og Rige, men derfor kan vi alligevel være med til at
bygge paa et bedre Danmark, naar vi øver Hverdagens Ger
ning i Hjemmene med et trofast Sind.
Grundtvig ønskede imidlertid ikke blot, at Ungdommen
skulde oplæres til at se deres Fremtidsgerning som en Tje
neste for deres Land; men han pegede paa noget endnu
højere, naar han sang om »Livet til Guds Ære«. Det er en
Lykke, naar Ungdom tidligt faar Øjet op for, hvad Men
neskets Bestemmelse dybest set er. Paa gamle Bygninger kan
man ofte over Indgangsdøren finde de latinske Ord: Soli
Deo gloria — Gud alene Æren. De gamle forstod bedre end
vi, der tilhører en materialistisk Slægt, at Tingene først kom
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mer paa rette Plads, naar vi anerkender Gud som Livets
Skaber og Herre og prøver paa at leve og virke saadan, at
det bliver til hans Ære.
Maatte Hadsten Husholdningsskole fremdeles faa Lykke
til at gøre en Opdragergerning blandt dansk kvindelig Ung
dom efter disse Linjer; thi isaa vil gamle Elevers Gerning
Landet over, som Grundtvig slutter:
krone Skolens Ungdomsværk,
vise det har gavnet.

Med dette Ønske sender jeg de Aargange, jeg har haft
Glæden af at lære at kende, en hjertelig Hilsen.
G. Mølgaard.

STUDIEREJSE, S VERRIG OG NORGE 1946
vem af os kender ikke til Udlængsel nu efter disse
mange Aar, hvor vi har følt os indespærrede. Det er
saa sandelig ikke, fordi vi ikke har noget at se herhjemme,
tværtimod; man maa lære sit eget Land at kende, før man
rejser til andre Lande.
Men som aldrig før bliver der talt om nordisk Sam
arbejde; hvad er saa mere naturligt, end at man faar Lyst
til at kende de Lande, man skal i mere intimt Samarbejde
med.
Vi Danskere har lettest ved at komme til Norge, og der
har ogsaa Sommeren igennem været en stadig Strøm af
Ferierejsende til dette Land. Sverige er meget vanskeligt at
komme til, fordi det er saa uendeligt svært at faa svensk Va
luta — selvfølgelig derfor lokker Sverige særlig meget. Jeg
var blandt de lykkelige, der fik Lov til at opleve en Rejse i
Sverige, som jeg aldrig glemmer.
Hvad ser en Dansker først i Sverige — ja, det kan ikke
nægtes, at Øjnene straaler, naar man ser paa de mægtige
Vinduer i Frugtbutikkerne — sikke Farver — og sikke Bun
ker — af Appelsiner, Bananer, Fersken, Figner, Dadler, Sve
sker — ja, og Æbler, Blommer, Pærer; men Øjet falder jo
først paa det, vi ikke ser herhjemme. Chokoladebutikkerne
vil vi slet ikke tale om, nej Pengene skal nemlig ikke bruges
til den Slags! Det var en Studierejse, og det var de svenske
Husholdningsskoler og Undervisningsformer, jeg gerne vilde
•sætte mig ind i.
De har i Sverige 2 Slags Husholdningsskoler — de har

H
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Husmorskoler, der svarer til vore Husholdningsskoler, og
de har Landhushållsskoler, hvor Eleverne ogsaa lærer at
malke, passe Køer, Høns, Gæs o. s. v. Mange Steder i Sve
rige er det endnu almindeligt, at Kvinderne passer alt dette,
og i Nordsverige vilde Mændene skamme sig, hvis de kunde
malke. Mange af vore Skoler kunde fuldt staa Maal med de
svenske, men selvfølgelig har vi haft Krigstider her i Lan
det, saa vi ikke kan prale med rustfrit Staal overalt, som
Svenskerne kan. En Ting har de ogsaa frem for os, og det
er den billige Elektricitet, der resulterer i flere tekniske
Hjælpemidler. Men jeg kan betro Jer, at paa de allerfleste
Skoler havde de meget længere Arbejdsdag end paa Had
sten.
Nu er det maaske ikke i denne Forbindelse det faglige,
der interesserer mest, men jeg var ogsaa samtidig Turist.
Hvad er der saa at ise i Sverige? — Ja, Sverige er uendeliglangstrakt og byder følgelig paa meget forskelligartet Natur.
Jeg var saa heldig at være baade i Syd-Nord-Vest-Øst, saa
jeg fik et Helhedsindtryk af Landet.
Skaane ligner meget Danmark, men det har jo ogsaa
været vort engang.
Nordekspressen fører mig først til Stockholm — Sveriges
skønne Hovedstad. Det er ikke helt ved Siden af, at den
kaldes Nordens Venedig med sine Kanaler og mange Broer.
Mange pragtfulde Bygninger har Byen, og mange herlige
Sejlture kan man tage f. Eks. til Drottningholm, hvor den
svenske Konge i Sandhed lever i Pragt og Herlighed. Ejen
dommeligt at se i Byen er de mange Klippepartier, der sky
der frem midt mellem Husene.
Et morsomt Spring er det at komme fra Stockholm til
Sigtuna — Sveriges ældste By. Smaa bitte Træhuse paa
begge Sider af en smal Gade og et Lilleput Raadhus med
Taarn — meget mindre end Æbeltoft Raadhus. I Byen rej
ser sig 4 store Ruiner, der fører os tilbage til Datidens Klo
sterliv, og umiddelbart uden om denne By toner Nutiden
frem med 4 store moderne Skoler.
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Nu gaar Turen nordpaa — 13 Timers Jernbanerejse med
Eksprestog — men Umagen værd. Nu kommer man op i det
skovrige Land; man ser Skov og Skov og atter Skov, og To
get kører ofte saadan, at man ser Skoven ovenfra. Det maa
være ensformigt, synes De maaske, — ja, men man ser mere!
Pludselig bliver der en Lysning i Skoven, og der kommer
Elven glidende ud mod Havet fyldt med Tømmeret, der
føres ad denne billige Transportvej. Paa begge Sider af El
ven er der grønne Marker, og her ligger i Massevis af smaa
rødmalede Gaarde af Træ, smukke er de med den grønne
Skov som Baggrund. Endelig hopper jeg af — 1500 km
nordpaa i Vesterbotten, som jeg kom til at holde saa meget
af i de 10 Dage, jeg var der. Takket være Konsulenten i
Umeå fik jeg saa meget at se heroppe. Jeg saa Tømmersortering i Elven, hvorved de mange Tusind Træstammer
bliver skilt, hver Fabrik har sit Mærke hugget ind i Stam
men. Jeg saa Laksfiskeri i Elven, og jeg saa Slagteri, Sav
værk, Landbrug og et Par fine moderne Husholdningssko
ler. Mægtige Afstande er her fra Sted til Sted og ikke sær
ligt frugtbart, sjældent en Kornmark, men Eng ved Eng,
hvor de smukke hvide Fjældkøer gaar, — jo, der er en sær
lig Atmosfære heroppe, som betager en.
En Nat paa en Bænk i Toget — og jeg er i Jämtland,
hvor jeg for første Gang prøvede at komme paa Fjældtur.
Jeg besteg Åreskutan, 1420 m over Havet. Der er Skov først,
der er Buske og Smaakrat næst, men tilsidst er der det nøgne
dystre Fjæld, og endelig er der Sne — 12. Aug. Jeg klatrede
op ad en Klippeafsats, men det varede ikke længe, før jeg
trak mig lidt tilbage, da en stor Ren stod og stirrede paa
mig, som om den vilde sige: »Hvad vil du dog her, hvor du
slet ikke hører hjemme?« Nej, det er Renernes Domæne, og
jeg saa en stor Flok.
Mere idyllisk er Dalarne, en 5 Timers Sejltur paa Siljan
søen med Ophold i Leksand og Rättvik, hvor man ser en Del
i Nationaldragter, giver Forstaaelsen af, at dette er et af
Sveriges Turistattraktioner. Ligeledes Värmland aander

19
Fred og Idyl. Denne Del af Landet er vel mest kendt Ver
den over takket være Selma Lagerløf’s Bøger, det er derfor
en Selvfølge, at jeg besøger Mårbacka, Rottneros og flere af
de Steder, der er skildret i »Gösta Berling’s Saga«.
Her fra Värmland tager jeg en Afstikker til Norge —
Oslo, omgivet af Fjælde, men dog med et Smuthul ud gen
nem Oslo Fjord. Rejsen gjaldt mest Norges Lærerindeseminarie i Stabekk, der er meget fint og imponerende stort.
10 Dage i Norge og tilbage til Sverige. Som Turist i Göte
borg opdager man, hvor smuk denne By er. Vil man studere
Fiskesorter, gaar man i Göteborgs kolossale Fiskeauktionshaller Kl. 7 om Morgenen. Fine nye Skolekøkkener er Göte
borg ogsaa rig paa.
Jeg maa endnu en Gang til Stockholm og derfra til Upp
sala, som særlig er berømt for sin mægtige Domkirke, der
rummer mange interessante Ting. Ogsaa her ligger et stort
Lærerindeseminarium. Efter korte Besøg i Jönköping og
Reftele slutter jeg af i Göteborg, førend Færgen atter fører
mig over Øresund.
2 Maaneder varede Rejsen — to Maaneder, hvor man
bare oplever og tager mod nye Indtryk. Tilbage staar Min
derne om en storslaaet Natur, uendelig gæstfri og rare Men
nesker samt meget godt og lærerigt, jo, Sverige er et rigt
Land i mere end een Betydning, og det er herligt at rejse —
men den bedste Følelse var alligevel igen at være hjemme
og maaske med nye Øjne se, hvor mange Rigdomme vi ogsaa
raader over i Danmark.
Jeg ønsker hver enkelt en rigtig god Jul og et velsignet
Nytaai.
Ellen Astrup.

Prinsessen og Svinedrengen.

AÅRSMØDET 1946
årsmødet afholdtes i Aar 7.—8. September. Der deltog ca. 100 Gæster.
t De fleste kom til Festmiddagen Lørdag Kl. 17 og blev til Søndag
Aften, en Del kom først Søndag Morgen. Da vi jo samtidig havde ca. 70
Elever, var her fuldt Hus.
Ved Festmiddagen om Lørdagen bød Frk. Pedersen velkommen til de
gamle Elever og takkede dem, fordi de sluttede op om Skolen. Forman
den for Elevforeningen takkede Frk. Pedersen for Aarene, der var gaaet,
og overrakte paa Foreningens Vegne et dansk, et norsk og et svensk
Flag til Brug ved festlige Lejligheder. Buketterne paa Bordene var
ogsaa holdt i de nordiske Farver, ogsaa en Hilsen til Festen. Skolen har
i denne Sommer haft baade en norsk og en svensk Elev, derfor mente
vi. Tiden var inde til, at Skolen fik de nordiske Flag. Flere Gæster havde
Ordet og hyldede Frk. Pedersen og Skolen.
Ved Aftenfesten opførte Eleverne Hostrups: »Den tredie«, som gik
kvikt og godt over Scenen og høstede vældigt Bifald.
Vi nærmede os nu Tiden, hvor det gjaldt om at skaffe Natlogi til
alle. Det var lidt af et Problem, men ved gode Venners Hjælp og Ele
vernes Gæstfrihed fik vi da skaffet Leje til alle.
Søndag Morgen samledes vi ved Flagstængerne og sang: »Hil dig, vor
Fane« og »Der er ingenting, der maner«. Efter Morgenmad og Morgen
sang holdt Foreningen Generalforsamling. Her aflagde Formanden Be-
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retning og oplæste Regnskabet. Dette balancerede med 1677,50 Kr. For
eningen tæller nu ca. 600 Medlemmer.
Til Bestyrelsen genvalgtes Fru Helga Baden Jensen, Fru Sigrid Lar
sen og Fru Kamma Kirkegaard. Som Revisor i Stedet for Frk. Foghsgaard valgtes Husholdningslærerinde Frk. Esther Sass.
Det blev paa Generalforsamlingen vedtaget, at vi næste Aar kun
indbyder til 1 Dags Elevmøde. Skolen er paa denne Maade sparet for
at skaffe Logi til de mange. De, der kommer fra Øerne, kommer som
sædvanlig om Lørdagen, men Festen er om Søndagen, saa kan de fleste
ankomme med Morgentogene, og det skal saa nok blive arrangeret saadan, at man kan naa Aftentogene og endda faa hele Festen med. Vi haa
ber saa, vi faar en festlig Elevmødesøndag — anden Søndag i September.
Ved Eftermiddagsmødet talte Lærer Nielsen, p. t. Lærer i Norr
köping. om Sverrig med Lysbilleder. Senere blev opført »Prinsessen og
Svinedrengen«, og vi fik Aftensmad. Hermed sluttede Elevmødet, og vi
var alle enige om, at vi havde haft et Par gode Dage.
Med disse Ord vil hele Bestyrelsen gerne sende en Hilsen til Aarsskriftets Læsere med alle gode Ønsker for Fremtiden.
Marie Eggert.

or Tid er en vanskelig Tid. Ethvert aandeligt, levende
Menneske føler, at der trænges til en Fører — en, der
kan gaa i Forvejen og vise os Retningen for vort Liv i denne
forvirrede Verden. Lad os huske, at vi ikke kan tjene to for
skellige Førere — ingen kan tjene to Herrer — vi maa
vælge. Jeg ønsker, at vi alle maa vælge ham, som gav alt,
for at vi skulde være frie — kun han kan sige de Ord, vi
haardt har Brug for: »Frygt ikke — tro kun«.
Til alle Elever fra Vinteren 45—46 og Sommeren 46 en
særlig hjertelig Hilsen.
Glædelig Jul og gode Ønsker for det kommende Aar.

V

Mikka Christensen.

UDVIDET HUSHOLDNINGSUDDANNELSE
FOR UNGE PIGER PAA HUSHOLDNINGSSKOLER

Ungdoms- og Aftenskolens Undervisning ligger en stor Opgave for
unge Pigers Uddannelse. I ca. 25 Aar har de samvirkende Hushold
ningsforeninger og andre Foreninger, der paa deres Program har unge
Pigers Uddannelse, ogsaa haft dette Punkt, men som der maa være Ud
vikling i al Uddannelse, maa der ogsaa være det her. Naar man i nogle
Aar har hævdet som et af Punkterne i Husholdningsundervisningen, at
man skal interessere og oplære Ungdommen i husligt Arbejde, saa siger
man nu, at denne Undervisning skal være 2- eller 3-aarig og falde nøje
sammen med praktisk Arbejde i Hjemmene, og endelig skulde den helst
slutte med et 5 Mdr.s Kursus paa en Husholdningsskole.
Det er denne Foruddannelse, der har ført til, at jeg her paa Hadsten
Husholdningsskole har oprettet et saakaldt udvidet Kursus, hvor vi byg
ger paa Foreningernes Foruddannelse, og da vi nu har haft Kursuset i
4 Aar, kan det vel siges, at vi er over Begyndelsesgrundene.
Det almindelige Kursus og det udvidede Kursus deles ganske natur
ligt efter de indmeldte Elever, og da vi har 2 store og 4 smaa Kokkener,
kan det altid ordnes. Begge Kursus laver samme Slags Mad, men der
er den Forskel, at i udvidet Kursus gaar vi ud fra, at de kan Grund
reglerne og lader dem selv fortælle, og faar de ikke alt med, supplerer
Lærerinden, hvorimod vi i almindelige Kursus altid begynder med at
fortælle alle Grundreglerne og slutter med Eksamination. De teoretiske
Fag hedder som paa 1. Aar, men vi gaar selvfølgelig ud fra, at de har
lært en Del tidligere, hvorfor vi gør Undervisningen mere videregaaende
end for 1. Aar.
Af ekstra Fag har de paa udvidet Kursus Boliglære og Materiallære,
men det er navnlig dette, at vi gør Faget videregaaende, der har Betyd
ning. Saa har vi tillige i hver Familie en fin Middag om Ugen og der
efter en pæn Frokost eller Aften for 12 Personer. De maa selv lægge
Plan, købe ind, indbyde 4 Gæster, forberede Maden, og saa serveres
den Kl. 19 om Aftenen, hvor de optræder som rigtige Husmødre, byder
velkommen, leder Underholdningen, og ved den efterfølgende Kop Kaffe
kan der blive en udmærket Diskussion.
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Naar Eleverne har prøvet alle Numre igennem, og vi har gennemgaaet Reglerne for Husholdninger, gaar 2—3 Familier til det rigtige
selvstændige Arbejde, medens Resten arbejder videre i Køkkenet, og alle
hører paa Køkkenteori.
En Familie paa 7 + en Lærerinde faar 2 Kr. eller lignende til hver
i Husholdningspenge + Ernæringskortene. Saa viser de deres Plan og
faar den godkendt, og Arbejdet foregaar paa den Maade: Ni er Hus
moder: laver Middagsmaden, 1 Dag fin Middag, 1 Dag fin Frokost,
1 Dag billig Middag. N2 bager og skal hver Dag have 2 Slags Bag
værk, saaledes at de har Gærbrød, Bagepulverbrød, Wienerbrød, Smaakager, Konditorkager, Lagkage. N3 har Konservering og skal vise Hen
kogning, Raasyltning, Saltning. Tørring, Syltning, Gelekogning, desuden
Aftensmaden. N4 er Stuepige, 1 Dag daglig Rengøring, 1 Dag ugentlig,
1 Dag Hovedrengøring. N5 har ogsaa Stuepigearbejde, men det er Tøj
rensning, Pletaftagning, Fodtøjspudsning m. m. N6 syer Barneudstyr.
N7 praktisk Barnepleje. Hvert Arbejde er i 3 Dage, og saa gaar de
tilbage til Køkkenet, hvor de kan lave større Portioner.
Eleverne har selv Kalkulation og fører Regnskab, det fordrer jo og
saa, at jeg helst skal have en ekstra Lærerinde dertil. Da vi har 4 smaa
Køkkener, kan vi fordele dem i disse Køkkener til 1 Familie + 1 Køk
ken til Tøjbehandlingen.
I den sidste Uge har vi over hele Skolen fin Husholdning, derfor vil
jeg gerne, de kan blive færdige, saa de kan være med i fin Husholdning.
Vi har selv megen Glæde af denne Undervisning, og har de unge
Piger gaaet i Aftenskolen 2—3 Aar, er de jo ogsaa trænet dertil. Men
vi paa Skolen og især Lærerinderne i Aftenskolen og de ledende Hus
mødre maa ikke glemme, at ogsaa Teorien skal være for viderekomne,
saa først bliver de rigtig glade for denne Undervisning.

Margrete Pedersen.

Unge Piger paa Vej til Husholdningsundervisning.
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